FAALİYET RAPORU
Kaletepe Kuzey-Batı Duvar Tırmanışı

Faaliyet
Faaliyetin Tarihi
Güzergâh
Kat Edilen Yol
Katılımcılar

Kullanılan Kamp
Mlz.
Kullanılan Teknik
Mlz.
Kullanılan Kişisel
Mlz.
Yiyecek

Rota Bilgisi

07/09.07.2012

Yeri

Aladağlar

Süresi

5

Türü

Teknik tırmanışı

Sarı Memetler- Kaletepe Kuzey Batı Sırtı

Alınan İrtifa
1

Yahya Varlı

8

2

Serap Erdoğan

9

3

Gülay Yurt

10

4

Seyhan ÇOLAK

11

5

12

6

13

7

14

400 mt (tahmini)

Çadır, ocak, tulum, mat, cezve, fincan
1 set takoz, 1 set friend, çeşitli sikkeler, 2 çekiç ve 2 nutkey, farklı uzunlukta ve bol miktarda perlon, pursik
ipi ve kilitli karabin
Emniyet kolonu, kaya tırmanış ayakkabısı, kask, atc, hms
Kamp Alanı

Sarı Mehmet’in Yurdu

Su kaynağı

Var. Kamp alanındaki çeşme

Tehlikeler
Zemin

Rotadaki oynak taşlar
Yaklaşım patika ve basit setli kaya
etapları

Zorluk Derecesi

III+, IV+ kaya ve sırt tırmanışı

İki ip boyu, III+ , IV+ derece kaya tırmanışı. Belirgin sırt hattını takip eden III+, IV+, IV, III dereceli iki
ip boyu kaya tırmanışı ile zirveye ulaşılır.
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Harita

Gps Bilgileri
Hedeflenen
Zaman

Harcanan
Zaman

5 saat

5 saat

Faaliyet Programı
1.gün

Hava
Durumu

Açık,
rüzgarlı

2.gü
n

Hava
Durumu

Açık,
rüzgarlı

08.00

Niğde’ye varış

07:00

Kamptan hareket

12.30

Kamp alanına varış 08.15

Rota dibine varış

13.00

Çadır kurma

08.40

Tırmanış başlangıcı

14.00

Öğle yemeği

12.30

İnişe geçiş

19.00

Akşam yemeği

13.30

Kampa dönüş

3.g
ün

Hava
Durumu

4.gün

Hava
Durumu
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5.gün

Hava
Durumu

6.gü
n

Hava
Durumu

7.g
ün

Hava
Durumu

8.gün

Hava
Durumu

ULAŞIM
BİLGİLERİ

AYRINTILAR
İlk Gün
İlk gün erkenden saat 12.30 gibi kamp alanına vardık. Bunun verdiği rahatlıkla sakin sakin çadırları kurduk.
Eşyaları yerleştirirken karnımızın aç olduğunu hissedip yemek yemeye koyulduk. Erzak ne varsa hepsini çıkardık hatta makarna
bile yaptık  (çok farklı). Sohbet muhabbet gırla devam ederken baya yediğimizi fark ettik. Bir poşet dolusu yemişi yemişiz.
Yerken de baya iyiymiş deyip yemeye devam ettik. Tabi hal böyle olunca yürüyüş şart oldu. İlker ve Taha’nın kamp alanına doğru
yürüyüşe koyulduk, işin garibi orda da yemek bulmayı umuyorduk  ( mangal yapacaklardı ) Onların kamp alanına vardığımızda
orada yoktular. Ne umduk ne bulduk…
Yoğun arayışın ardından geri döndük. Bizde kendimize Türk kahvesi yaparak ödüllendirdik. Yahya’nın fincanlarıma Çin malı diyerek
hakareti, cezvemi bakır olmadığı için beğenmemesi… bunları mis gibi kahvemden içemediği için yaptığını düşünüyorum. Yahya
onlar Kütahya porseleniydiiii.  

Kahve keyfimiz aşağıdaki fotolarda mevcut. Ardından Serap bize fal baktı yorumlar müthişti. Serap ertesi gün tırmanış
yapacağımızı gördü mesela… yapamayabilirdik. Daha neler neler…
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Birde Yahya’nın sanatsal fotoları aa Serap’ınkileri de unutmayalım. Onlar elime geçmedi o yüzden sizle paylaşamıyorum. Büyük
kayıp bence. Böylece bir günü daha tükettik ve yatışa geçtik.
İkinci Gün
Kamp alanından çıkış. Sarı Mehmet’in yurdundaki kamp alanından görünen Kaletepeye doğru yola koyulduk Kaletepe Büyük
Mangırcıya giden vadinin solunda kalıyor. Orman yolundaki sola doğru giden patikayı izleyerek ilerledik. Sonra Kaletepe
hedeflenerek rota girişi için kuzeybatı sırtının ortalarına denkgelen belirgin V şeklinin ucu hedeflendi.

k gü
1.

İp Boyu (8-9mt, III+,IV+ )

Rota dibine gelerek hazırlıklara başlandı. Kask giyilip ekipmanlar hazırlandı. Yahya ve Serap, 3-4mt kadar free solo kaya tırmanışı
ile yükselerek rotanın başladığı sete vardılar. Yahya burada bir sikke ve bir friend ile ilk istasyonu kurdu. Serap da setin üzerinde
bulunan ağaçtan kendi emniyetini alarak Yahya’ya yardımcı oldu.
Ben ve Seyhan (orada bize katıldı ve tırmanışa eşlik etti ), bir alt sette onlar istasyonu kurana kadar bekledik. İstasyon
kurulduğunda bende onların bulunduğu sete çıktım ve Serap’ın emniyet aldığı ağaçtan bende kendi emniyetimi aldım. Ardından
Seyhan sete çıktı. Yahya bu sırada ilk ip boyu olan tırmanışa başladı.
Birbirine paralel iki çatlaktan biri olup derecesi IV+ olan 1. ip boyuna Yahya lider girdi. Yaklaşık 10mt'lik bu
etabı iki friend ve bir takoz ile ara emniyet atarak tırmanıp sola doğru devam eden set üzerinde istasyon
kurdu. Son bir iki metresi baca tırmanışıdır. Bacanın sol yüzeyinde tutamak\basamak kısıtlı olduğundan kaya tırmanış ayakkabısı
girmekte fayda var. Büyük çanta ile tırmanış sıkıntılı olabilir. Ve de setin üzerindeyken sert rüzgar estiğinden dolayı yanınızda polar
bulundurmanız gerekli ( Yahya bu konuda bizzat tecrübeli  ).
Ben ve Seyhan pursik sürüyerek birinci ara istasyonda emniyete girdik. Ben ikinci ip boyuna lider tırmanış için hazırlanırken Serap
birinci istasyonu toplamaya başladı.
2.İp Boyu 2. İp Boyu (11-12mt, IV-)
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Serap da geldikten sonra onun emniyetinde 2. ip boyuna lider girdim. Ara istasyondan sonra rota 1-2 mt
ilerleyerek çimli 1.5-2mt genişliğindeki bir sete ulaşılıyor. Buradan sola doğru devam ederek rotanın L yaptığı noktada takozla ara
emniyet atarken perlonla uzatma kullanıp hattın dik bir hat izlemesini sağladım. Yükselip 3-4mt genişliğindeki yine çimli ikinci bir
setten devam ediyor. 2mt'lik basamaklı seti geçerek geniş setin orada kaya bloğunun sağ tarafından dolanıp biraz yukarısında
friendle ara emniyet attım. Sonrasında baca şeklinde çatlak hattı mevcut. Baca girişinde ara emniyet atmak için sağlam kaya
olmadığından biraz yükselip uygun bir çatlağa friend ile ara emniyet attım. Yer yer çürük babaların olduğu baca hattını geçerek
bacanın hemen üzerinde bir friend ve bir takozla istasyonu kurdum.
Serap ara istasyonu toplayıp yukarı sete ulaştı. Yahya ve Seyhan daha önceden sete çıkmışlardı.
Serbest geçiş (II,III )
Kısa bir molanın ardından sola doğru kısa kısa setler halinde yan geçişlerle ilerleyip sonrasında birkaç metre yükseldikten sonra
zirveye vardık, III-III+ derecelik (~30mt) hattı ip açmadan serbest geçtik.Artık zirvedeydik  Burada sandviçlerimizi ve elmalarımızı
yedik. Sonra zirve fotoğrafı çekip molayı sonlandırdık.

İniş
Sağ taraftan devam ederek çarşak zemini yan kesip aşağıya inişe geçtik. Tabi yine çarşak zemin ( dikkat taşlar yuvarlanıyor).
Çarşak zeminin bittiği noktada orman içerisindeki patikaya bağlandık. Bu patikayı takip ederek ( daha çok koşarak indik diyebiliriz)
saat 13.30 da kamp alanına ulaştık.

Faaliyet fotoğrafları: https://picasaweb.google.com/116733147489726044339/KaletepeKuzeyBatSRt
Hazırlayan: Gülay Yurt

